
 

 

 

Colores 9 
Läraranvisning Textview 

Verksnummer: 31002  



 

 

Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Ordlistan ligger i egen flik. 

 Grammatikuppgifter ligger i egen flik.  

 Korsorden är anpassade till översättningsövningar. Eleven får följande uppgift:  
”Översätt orden i listan. Efter varje ord får du antalet bokstäver som det spanska 
ordet ska ha.” Efter ordet som ska översättas får eleven det spanska ordets antal 
bokstäver inom parentes. 

 I övningar där eleven ska dra streck för fraser, meningar osv ska eleven som arbetar 
med denna bok para ihop ord/meningar ur två listor genom att ange siffra och 
bokstav ur respektive lista.  

 Versala ord, som inte fyller någon specifik funktion (t.ex. i rubriker) har ersatts med 
gemena (med inledande versal). 

 Feta och kursiva ord som inte är betydelsebärande har ersatts med vanlig text.  

 Exempelfraser har fått ett tillägg: ”Exempel:”.  

 Ibland läggs ord/rubriker till för att göra texten tydligare, exempel sid 113 där ordet 
grupper lagts till: 
Grupp 1 betonas --- eftersom ---. 
Grupp 2 betonas --- eftersom ---. 
Grupp 3 betonas --- eftersom ---. 



2 

 

 När eleven ska bocka för i rutor för  V eller F så står det istället, exempel från sid 14: 
Markera v för verdadero och f för falso. 

 I uppgifter där eleven ska svara med namn så uppmanas eleven att skriva initialer 
istället, exempel från sid 64: 
Markera o för Olmeca och c för Chavín. 

 Ringa in, Kryssa för är ersatt med Markera. Kryssa för kan också vara ersatt med att 
eleven ska fylla i initialerna för de som tillfrågas frågar. 

 Ord som ligger inom parentes och som eleven ska använda i en uppgift har 
placerats först i uppgiften istället.  

 Vissa uppgifter (exempelvis svarsfält i uppgifter med löpande text) har fått ett 
tillägg i form av en numrering.  

 Pilar i texten → skrivs ut till blir. 

 Bildordlistor har ersatts med vanliga gloslistor.  

 Omslagssidorna har placerats på sidan 4, efter innehållsförteckningen.  
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Sidspecifika förändringar 

Omslagssidor 

Avsnitten Yo och ¿Qué sabes? har placerats först i textfliken. Länkar till dessa har också 
lagts till i innehållsförteckningen. 

15 

Uppgift 11. 

Eleven har fått en lista i vilken klasskamraternas ska fyllas i:  

Nombre, Afición 

Exempel:  

1. Nombre: Julio Afición: tocar el piano 

2. Nombre: --- Afición: ---  

3. Nombre: --- Afición: ---  

4. Nombre: --- Afición: --- 

19 

Uppgift B. Tillägg till eleven:  

I uppgift 1 nedan är "larga" överstruket. 

28 

Uppgift 28. 

Uppgiften har fått ett tillägg och fet stil har hanterats:  

6. ¿Cómo es? 

-AR blir –ando 

Först står verbet, sen kommer en exempelmening. Ändelsen står inom parentes efter 
aktuellt ord.   

trabajar (-ar): Yo estoy trabajando (-ando) en este momento. 

osv. 

58 

Eleven har fått ett tillägg i uppgift A:  

Svara Sí för Sí, es correcto eller No. 

60 

Uppgift 13. 

Uppgiften är anpassad enligt följande:  

Svara 1-3 på det som stämmer om La sombra del viento.   
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a) El chico del libro se llama 

1. Daniel 

2. David 

3. Diego 

b) Su padre es 

1. librero 

2. profesor 

3. doctor 

c) Encuentra un libro en el Cementerio 

1. de los Libros del Mundo 

2. los Autores Viejos 

3. los Libros Olvidados 

d) El libro La sombra del viento es de 

1. 2000 

2. 2001 

3. 2008 

e) El escritor se llama 

1. Ruiz Gonzales 

2. Ruiz Zafón 

3. Zafón Lorca 

74 

Uppgift 3. 

Efter aktuellt verb har ändelsen (som i svartskriftsboken är i fet stil) placerats inom 
parentes. Exempelvis: llevar (-ar), participar (-ar) 

76 

Eleven har fått en lista i vilken klasskamraternas svar ska fyllas i:  

1. Nombre: Roberta Actividad: Estudió para la prueba 

2. Nombre: --- Actividad: ---  

3. Nombre: --- Actividad: ---  

4. Nombre: --- Actividad: --- 

osv.   
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Till läsaren 

Ordlistor och grammatikuppgifter finns i egna flikar. 

Korsorden är anpassade till översättningsövningar. Efter ordet som ska översättas står en 
siffra inom parentes. Den berättar hur många bokstäver ordet ska innehålla. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Korsorden är anpassade till översättningsövningar. Det innebär att eleven inte får 
de ledtrådar som ett korsord ger. Hjälp eleven eventuellt med bokstavsledtrådar.  

 Det är bra om eleven får tid att gå igenom uppgifterna innan gemensamma 
övningar startar. Ibland är uppgiften utformad på ett annat sätt än i 
klasskamraternas böcker.  

 I svartskriftsboken får eleven en uppfattning om hur mycket text som han/hon 
förväntas skriva i en uppgift eftersom det ofta finns ett antal rader att skriva på. Det 
saknas i den pedagogiskt anpassade boken.  


